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  Sammanträdesdatum  

 
Kultur- och utbildningsnämnden 2021-11-01  1(9) 

 Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Biblioteket kl 13.00-17.00 
 
Ajournering  
 
 
Beslutande Bengt Sundling, ordförande  M 
 Linda Berglund, vice ordförande S 
 Ann-Christin Backlund  M 
 Johanna Olofsson  L 
 Barbro Classon  S 
 Myrtel Emilsson, ers Nadja Edström S   
 
 
Övriga 
Närvarande  Pia Bolin skolchef § 27, 29, Sofia Johnels rektor § 29, Karin Åberg rektor 

§ 29 , Caroline Wikström rektor § 29, Camilla Moström-Eliasson 
personalkonsulent § 29, Karin Gulliksson  

 biblioteks- och kulturansvarig § 28,   
 
 

Utses att justera Linda Berglund  S 
 

 
 
 
Plats och tid för 

justering Biblioteket, torsdag 4 november kl 17.00 
 
Underskrifter ...............................................................................Paragrafer 26-32 
 Karin Gulliksson, sekreterare 
 
 ............................................................................. 
 Bengt Sundling, ordförande 
 
 .............................................................................. 
 Linda Berglund, justerare 
 

 
ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom 

anslag www.bjurholm.se 
 
  Anslås  2021-11-05 
  Anslaget upphör 2021-11-26 
  

http://www.bjurholm.se/
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   § 26 

 
Ändring i föredragningslistan 
  
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Ett tillkommande ärende anmäls:  
Revidering av Delegationsordningen som behandlas som punkt 8 
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 § 27   Dnr KUN21-339 600 

 
Riktlinjer för tilläggsbelopp 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden antar riktlinje Tilläggsbelopp 
Bjurholms kommun inom området pedagogiska verksamheter. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Huvudmän för förskolor och skolor kan söka tilläggsbelopp hos 
kommunen för extraordinära stödåtgärder för insatser utöver särskilt 
stöd. Denna riktlinje är avsedd som stöd gällande beslut om 
tilläggsbelopp för barn och elever folkbokförda i Bjurholms kommun.  

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse skolchef dat 2021-10-18 
Riktlinjer för tilläggsbelopp i Bjurholms kommun  

 

Beslutet ska skickas till 
Rektor förskola 
Rektor Castorskolan 4-9 
Rektor Castorskolan F-3 
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   § 28   Dnr KUN221-343 101 
 
Sammanträdesdagar 2022 
 
Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden beslutar att följande 
sammanträdesdagar ska gälla för år 2022: 
 
Måndag 28 februari  beredning torsdag 17 februari 
Måndag 2 maj  beredning torsdag 21 april 
Måndag 12 september  beredning torsdag 1 september 
Måndag 31 oktober  beredning torsdag 20 oktober 
 
Sammanfattning av ärendet 
Nämnden har att ta ställning till sammanträdesdagar för år 2022. 
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsens och nämndernas 
sekreterare har tillsammans med ekonom lagt förslag på datum på 
samtliga sammanträden i styrelser och nämnder. 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse nämndsekreterare 
Översikt sammanträden 2022 

 

Beslutet ska skickas till 
Nämndsekreterare 
Kommunchef 
Ekonom 
Skolchef 
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 § 29 
  

Information 
 
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella 
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens 
verksamhetsområde. 
 
Kvalitetsredovisning från verksamheterna. Rektorerna informerade 
och diskuterade med nämndens ledamöter i smågrupper. 
 
Personalkonsulent  
Information om tillbudsrapportering utifrån underlag från KIA. 
 
Information om sjukfrånvaro och kostnader kopplade till 
sjukfrånvaron som rör nämndens område. 

 
Information kring Bjurholm satsar friskt.  
Information kring friskfaktorer och hälsofrämjande arbete.  
Nämndens deltagare fick möjlighet att skatta hur starka de upplever 
att friskfaktorerna är just nu inom nämndens område,  
 
Skolchef  
Information enligt årshjulet angående kvalitet i verksamheterna: 
- Barn och elevgruppernas storlek nov 2021, flickor, pojkar, nyanlända, 

antal behov av särskilt stöd 
- Förskolornas barnstorlekar 
- Antal i gymnasiet, KAA (aktivitetsansvar), SFI och grundsärskolor 
- Bevakning av skolplikt med antal elever med mer är 20% frånvaro 
- Klagomålshantering, under hösten har det inkommit två 

synpunkter/klagomål 
- Kränkande behandling, två ärenden har inkommit varav en är avslutad 

och en pågående. 
- Antagning i gymnasieskolan hösten 2021, niornas val i till nationella 

program 2021 
- Kvalitet i förskola och grundskola vad gäller antalet behöriga 

förskolelärare, snittmeritvärden åk 9,gymnasiebehörighet, nationella 
prov matematik åk 6. 

 
Information om renoveringar och behov på Castorskolan, simhallen, 
Castorköket, biblioteket. 
  
Planering av arbetsmiljön i och på skolan. 
 
Nuläget för Covid med successiv återgång 
 
Det ekonomiska läget för nämndens verksamheter  
 
Samverkan mellan skola, socialtjänst och polis  
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 § 30  

 

Redovisning av delegeringsbeslut 
 
Kultur- och utbildningsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
ordförande och tjänsteman enligt en av Kultur- och 
utbildningsnämnden antagen delegationsordning. Dessa beslut ska 
redovisas till nämnden. Redovisningen innebär inte att Kultur- och 
utbildningsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
Däremot står det nämnden fritt att återkalla denna delegering. 
 
Beslut om mottagande i Kommunal vuxenutbildning, Skolförordning  
3 kap 3 §,  
Yttrande till annan huvudman om sökande uppfyller de villkor som 
anges i 11 §, rätt att delta i utbildning på grundläggande nivå,  
Skollagen 20 kap 14 § 
Yttrande om kommunen åtar sig att svara för kostnaderna för 
sökandes utbildning, Skollagen 20 kap 21 § 
 
KUN21-283 615 KUN21-308 615 
 
Miljö- och byggnämnden 
Beslut om årlig avgift, Skolan 1, dat 2021-10-01, KUN21-324 406 
 
Kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott 
Beslut om skolskjuts särskilda skäl, dat 2021-09-02, KUN21-242 623 
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 § 31    
   

Redovisning av meddelanden 
 
Miljö- och hälsoskydd 
Inspektionsrapport, Simhallen, Skolan 1, dat 2021-09-07 
KUN21-290 441 

 

  



9BJURHOLMS KOMMUN PROTOKOLL 
  Sammanträdesdatum  

 

Kultur- och utbildningsnämnden 2021-11-01 9 (9) 

Justerare  Beslutsexpediering 

   
 § 32 
 

Revidering av Delegationsordningen  
 

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 
Kultur- och utbildningsnämnden ger i uppdrag till skolchef att ändra 
på delegationsordningen punkt 4.22 Fastställande av 
ersättning/bidrag till kommunala/fristående enheter. − Tilläggsbelopp  
För delegation till kultur- och utbildningsnämndens arbetsutskott. 
   

 

 

 

 

 

 


